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เอาธรรมเขาสูเสือ 
 เราเห็นพระปฏิบัติมาจํานวนมากเราพอใจกับพระปฏิบัติ พระปฏิบัติผูครองวัด
ครองวานั้นแลคือผูครองหัวใจคน ธรรมเปนสําคัญมาก คําวาธรรมเทานั้นหมอบราบกันทั่ว
โลกดินแดน พระผูครองธรรมจริงๆ จิตใจคนก็หมอบกราบไหวบูชา เย็นตาเย็นใจ ถาเปน
เพียงซากวัดซากพระดูไมไดนะ ซากวัดวัดนั่นก็กลายเปนสวมเปนถาน พระก็กลายเปนมูตร
เปนคูถ ปฏบิัติตนเหลวแหลกแหวกแนว วัดทั้งวัดก็เลยกลายเปนสวมเปนถาน พระทั้งองค
เต็มวัดอยูกก็ลายเปนมูตรเปนคูถ บรรจุอยูในสวมในถานคือวัดนั้นไปเสีย 
 อยางหนึ่งจิตใจของประชาชนซึ่งเขาตามรองตามรอยครูบาอาจารยอยู ก็เห่ียวแหง
ยุบยอบ ไมสบายใจ ไปที่ไหนเห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ครองวัดอยูเทานั้นเย็นตาเย็นใจ 
พวกเราทั้งหลายใหปฏิบัติอยางน้ัน อยาไปดูภายนอกอะไรมากนักยิ่งกวาดูภายในคือไฟเผา
หัวใจ ราคคฺคินา ไฟคือราคะตัณหา โทสคฺคินา ไฟคอืความโกรธ ความเคียดแคน 
โมหคฺคินา ไฟกองใหญเผาอยูในหัวอก ใหดูไฟสามกองนี้  
 พระเราตองดูจิตใจมากกวาอยางอื่น อยาไปดูวัตถุภายนอก อยูที่ไหนก็ม ี สรางเต็ม
โลกเต็มสงสารหาความสงบรมเย็นไมได ถามีแตวัตถุไมมีธรรมแทรกในหัวใจคนจะหา
ความสุขไมได มีแตดานวัตถุมันก็เผาหัวใจคนนั้นแหละ ถามีธรรมะแลวหากพอเปนพอไป 
รูจักประมาณ ไมดีดไมดิ้น นี่ละธรรมไปที่ไหนความรูจักประมาณพอเหมาะพอดีจะไป
ตามนั้น 

วันนี้ทานรัฐมนตรีกับทานผูหญิง ทานก็เปนศรัทธา พรอมทัง้คณะศรัทธาญาติโยม
มาจากทุกทศิทุกทาง มาถวายกฐินเพื่อมหากุศลตอน้ําใจของแตละทานๆ ที่ไดอตุสาห
พยายามเสียสละทั้งทรัพยสมบัติเงินทองขาวของมีมากนอย เสียสละเพื่อเปนทานทั้งหมด 
เวล่ําเวลาหนาที่การงาน แมที่สุดจะเปนจะตายกม็อบถวายพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
เสียสละมา วันนี้จึงนับวาเปนวันมหากุศลอันยิ่งใหญแกบรรดาพี่นองทั้งหลาย กุศลนี้แหละ
ทําจิตใจใหโลกรมเย็น วัตถุอื่นเปนแตเพียงเครื่องสงเสริม ถาเรารูจักประมาณก็เปนเครื่อง
สงเสริม ถาไมรูจักประมาณก็เปนฟนเปนไฟเผาเราเองผูสงเสริมไฟนั้นแหละ  
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พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว เจาของศาสนาคือพระพทุธเจาเปนผู
ส้ินกิเลสโดยตรง บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวง สอนโลกไดถึงสามแดนโลกธาตุ กามโลก รูปโลก 
อรูปโลก เทวดา อินทร พรหม มาฟงธรรมทานทั้งน้ันแหละ กราบไหวบูชาทานตลอดมา 
เมืองไทยเราเปนเมืองพทุธศาสนา ควรจะไดรับความรมเย็นเปนสุขเขาครองหัวใจบาง อยา
มีแตฟนแตไฟเกิดจากความดีดความดิ้นเผาหัวใจโดยถายเดียว ทั้งๆ ที่ใครก็หาความสุข
ความเจริญตั้งแตตื่นนอน วิ่งเตนขวนขวายตัวเปนกงจักรไปเลยหาความสุข ครั้นไดมามันมี
แตความผิดหวังๆ บางรายนอนไมหลับก็มี นั่น  

ถาว่ิงหาโดยความเปนธรรม มีธรรมแทรกก็จะรูจักประมาณ การพักผอนหยอนตัว 
การประกอบหนาที่การงานก็เปนเนื้อเปนหนัง เปนหลักเปนเกณฑได ไดมาเทาไร เก็บไว
เทาไร จะจายไปเทาไรดวยความจําเปน มีเหตุผลคือหลักธรรมเปนเคร่ืองคุมครองรักษา 
สมบัติของตน คือสมบัตเิงินทองก็เพราะรักษาใจใหดี สมบัติเงินทองก็เปนไปเพื่อประโยชน
แกตนและสวนรวมได ไมเร่ียราดสาดกระจายไปหมด ทั้งๆ ที่ใครก็หาแตเงินๆ ครั้นถาม
แลวก็มีแตคนจนเต็มบานเต็มเมือง มันหาเงินอยางไรกันถึงมตีั้งแตคนจน  

คนหาเงินควรจะไดเงินมาประคับประคองตัวเอง ใหมีความสุขความเย็นใจสบายใจ 
แทนที่จะเปนอยางน้ันมันกลับกลายไปเปนมีแตฟนแตไฟดดีดิ้น นั่น เพราะใหกิเลสพาหา 
กิเลสจะไมรูจักประมาณ ไดเทาไรยิ่งดีดยิ่งดิน้เปนบาไปเลย ถาธรรมพาหาแลวรูจัก
ประมาณ ส่ิงใดที่ควรจะเก็บไวเพื่ออะไร ควรจะจับจายใชสอยไปเพื่ออะไร แบงสันปนสวน
ในสมบัติของตนดวยความเปนธรรมภายในใจ แลวสมบัติเงินทองขาวของก็เปนประโยชน
แกผูเปนเจาของ ไมเดือดรอนวุนวาย เปนอยางน้ันนะ 

ทานทั้งหลายอยาหางเหินธรรม ถาหางเหินธรรมแลวหาความสุขตั้งแตนี้ถงึวันตายก็
จะไมเจอความสุข จะมตีั้งแตกิเลสนําไปเผาเสียแหลกหมดๆ ไดมาเทาไรกิเลสเอาไปเผา
หมดๆ เหมือนไสเชื้อไฟเขาหาไฟ เผาไหมแหลกไปหมด ไมคอยรูจักประมาณในตัวเอง
คนเรา หาทรัพยสมบัติก็เพื่อเปนหลักเปนเกณฑแกครอบครัวเหยาเรือนความเปนอยูทั้ง
สวนตนและสวนรวม ไมใชหามาแลวจายอีลุยฉุยแฉกไมมีประมาณ ติดหนี้ติดสินเขา
พะรุงพะรัง เรียกวาอีลุยฉุยแฉก สุกเอาเผากิน ชีวิตจิตใจเลยไมมีประมาณ  

ถามหนาไหนๆ มีแตหนาติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง หนาจะเปนเนื้อเปนหนังเปนตัว
ของตัวจริงๆ สมกับเราเสาะแสวงหาทรัพยสมบัติมาไมคอยม ีมีแตแบบสุกเอาเผากิน หนา
ไหนมีแตหนาติดหนี้ติดสินครอบทั่วประเทศไทยเรา มีแตตาขายแหงความติดหนี้ติดสนิกัน 
บานนอยติดนอย บานใหญติดใหญ ในเมืองใหญเทาไรยิ่งติดมาก เปนผูใหญเทาไรยิ่งติด
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มากเพราะกิเลสพาใหติด ธรรมไมไดพาใหติดนะ ถารูจักประมาณแลวไมติด มีหลักมี
เกณฑ สมบัติเงินทองไดมามากนอยควรจะเปนประโยชนก็ใหเปน  

อันนี้มันไมคอยไดเร่ืองไดราว เพราะไมมีหลักมีเกณฑในการเสาะแสวงหาและการ
เก็บรักษา มันเลยเหลวแหลกแหวกแนวไปหมดทั้งเขาทัง้เรา เรียกวาชีวิตนี้ไมมีหลักมี
เกณฑ ไดมาเทาไรก็เสียไปเทานั้น จายมากไดมานอยมันก็ไมพอ แลวก็ไปกูหนี้ยืมสินเขามา 
การติดหนี้ติดสินคนเปนของเลนเมื่อไร มันเอาไฟเผาตัว ดีไมดีคูเจาหนี้กับลูกหนี้นั้นเลย
เปนขาศึกกนัก็ได ใหพากันระมัดระวงั มันก็จนก็จนไปบางเถอะ อยาตดิหนี้ติดสินใครนั้น
เปนของดทีั้งๆ ที่เราจนก็ยังดีอยู แตตดิหนี้ติดสินเขาไมดีเลย เสีย 

พระพุทธเจาสอนธรรมแกโลกน้ี สอนใหรูจักประมาณทุกส่ิงทกุอยาง ไมไดสอนให
อีลุยฉุยแฉก ไมมีหลักมเีกณฑ พวกเรานี่พวกไมมีหลักมีเกณฑ สมบัติเงินทองกม็ีเตม็โลก
เต็มสงสาร แตแทนที่จะใหความสุขแกผูเสาะแสวงหา กลับมาเปนฟนเปนไฟแกผูแสวงหา
มาแลวนําสมบัติเหลานั้นมาเผาตนเสียเปนสวนมาก ขอใหพากันคิดอานไตรตรอง อรรถ
ธรรมเปนเรื่องสําคัญมาก ควรรูจักประมาณ ยิ่งเราเปนเมืองพุทธดวย เมืองไทยเราเปน
เมืองพทุธ มนัมีแตปากมแีตชื่อเฉยๆ การที่จะปฏิบัติตอพทุธ พุทธทานสอนวาอยางไร เปน
ธรรมออกมาทานสอนวาอยางไร ควรจะนําธรรมนั้นมาปฏิบัติตัวใหไดรับความสุข ความ
สงบเย็นใจบาง ไมคอยม ีมีแตความดีดความดิ้นไปหมด ใชไมไดนะ 

สมบัติเงินทองมมีาไวเพื่ออุดหนุนเรา เวลาเดือดรอนวุนวายก็ไดอาศัยสิ่งเหลานั้น 
แตนี้ไดมาเทาไรก็หมดไปเทานั้น ดีไมดีติดหนี้ตดิสินเขาพะรุงพะรัง ยิ่งเอาไฟกองใหญมา
เผาหัวอก สุดทายเจาหนี้กับลูกหนี้ก็เลยเปนกรรมเปนเวรตอกัน มีเยอะนะ ใหพากันคิด 
หลวงตานี้ไมไดไปหาติดหนี้ติดสินผูใด แตธรรมนี้กระจายทั่วโลก มันหากรูหากเห็นไปเอง 
เร่ืองโลกหมุนตัวไปอยางไรๆ ธรรมเหนือโลกสามารถรูได  

นั้นละพระพุทธเจาสอนโลก ไมจําเปนจะตองไปมองหนาคนนั้นเปนอยางไร คนนี้
เปนอยางไร จึงจะนําธรรมมาสอนโลก ไมตองมองก็ได ธรรมนี้กระจายไปหมด เห็น
ความสุข ความทุกข ความดี ความชั่ว ความเคลื่อนไหวของโลกทกุประเภทไปหมดแลว 
เวลาสอนจึงไมผิด เราใหปฏิบัติตามทาน ไมเชนนั้นจะไมมีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัว 
ศีลธรรมอยาพากันปลอยวาง เร่ืองศีลเร่ืองธรรมนี้สําคัญมากทีเดียว  

ใจดวงนี้ไมเคยตาย ขอใหทานทั้งหลายฟงใหถึงใจ เร่ืองภพเรื่องชาติตายเกิดอยู
ตลอดมานี่มแีตใจดวงนี้ทั้งนั้น เที่ยวเกิดที่นั่นตายที่นี่ หมดสภาพในรางน้ีแลวก็ไปเขาราง
ใหม ไปเกิดรางใหมตายรางใหมไปเรื่อยๆ อยางน้ี การที่จะไปเกิดกับรางน้ันรางน้ีก็ขึ้นอยู
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กับกรรมดีกรรมชั่วของตวัเอง หากมีกรรมดีก็ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสม ถามีแต
กรรมชั่วไปเกิดที่ไหนๆ ก็มีแตความชั่ว คบคาสมาคมกับเพื่อนกับฝูงกม็ีแตคนชั่ว ไปคบผัว
คบเมียก็เปนคูตอสูทะเลาะวิวาทกันเสียทั้งวันทั้งคืน 

คนนี้ก็วาคนน้ันไมดี คนนั้นก็วาคนนี้ไมดี เวลาหยากันมาแลวเปนยังไงละหญิงคน
นั้นถึงหยามันเสีย โหย จะอยูกับมันไดยังไงมันเลวยิ่งกวาหมา ทั้งเหาทั้งกดัทั้งฉกีทนไมไหว 
ถลอกปอกเปกไปหมดทัง้เน้ือทั้งตัว นี้เอาเสื้อใสไวเฉยๆ จึงไมมองเห็นรอยขวนรอยกัดของ
มัน แลวจะอยูกับมันไดยงัไง ทีนี้ไปถามผูหญิงน้ันวาอยางไรอีกละ ไอนั้นถงึหยามันเสีย มัน
เปนยังไง โอโห ตอนเชาก็หากินเหลาเมาสุรา เตร็ดเตรเรรอนไมมีวันมคีืน จะตายแลวก็
ดอมๆ มาขอเงินเมีย จะอยูกับมันไดยังไง เมียก็วาอยางน้ี ความจริงมันก็ผิดทั้งสองฝายนั่น
แหละ 

ใหตางคนตางปรับตัวเองนะ ผัวก็อยาเปนคนขี้เหลาเมาสุรา พวกการพนันขันตอ 
อยายุงกับมนั หนาที่การงานที่เปนสาระสําคัญก็ใหปฏิบัติตามนั้น ภรรยาก็อยาปากเปราะ 
เหาไวกัดเร็ว ไมมีปากไหนเหนือปากคน ปากหมามันเหาวอๆ หมาบางตัวเหานารักนะ แต
คนเหาวอๆ ขึ้นมานี้แตกฮือๆ มันทะเลาะกัน มันเร็วกวาปากหมาพวกเรา ไมมีธรรม ถามี
ความอดความกลั้นเก็บความรูสึกเอาไว จะสุขุมละเอียดเขาไปโดยลําดับคนเรา  

ถาอะไรกพ็ูดออกมาๆ ตามความชอบใจแลวปากเปราะปากบอน คบคาสมาคมกับ
ใครก็ไมได ไปเอาผัวมาสิบผัวผัวแตกฮือไมมีใครอยูได ไปหาเมียมากี่เมียก็แตกฮอื เมียอยู
ไมได เงินมีเทาไรในกระเปามันมาออดมาออน มาขอเอาไปใชเร่ืองการพนันขันตอ กิน
เหลาเมายาไปเสียหมด เลยอยูดวยกันไมได แตกกันไป ไปหาเมียไหนก็แบบนั้นปากมันก็มี
มันก็เหาวอๆ ทะเลาะกบัผัว ไปหาผัวไหนปากมันก็มี มันสะแตกไดเหมอืนกันสะแตกเหลา 
การพนันขันตอมันก็เกงได สุดทายมันก็แตก ไดกี่ผัวกี่เมียมแีตผัวเมียประเภทนี้ อยูดวยกัน
ไมติด  

ทําไมจึงจะใหติด ปรับปรุงตัวเองใหดี เมียก็อยาปากเปราะเกินไป เกบ็ความรูสึก 
พออด อด พอทน ทนกนัไป ผัวก็ใหเก็บปากไวบาง ปดปากไวบาง อยาเอาสุรามากรอกมัน
ทั้งวันทั้งคืน การพนันขันตอเปนสิ่งพาใหฉิบหายตั้งเน้ือตั้งตวัไมได คนเมาสุราคนชอบการ
พนันไมมีใครตั้งเน้ือตั้งตวัไดละ เปนคอสุราเปนคอการพนันเสียหายทั้งน้ัน ใหงดเลิกมัน
เสียสิ่งเหลานี้ ทําแตส่ิงที่เปนผลเปนประโยชนแกตน อยางน้ันมันถึงดีคนเรา  

เรารับผิดชอบเราทุกคน ตั้งแตเกิดมาทีแรกก็พอแมพี่นองเลี้ยงดูรับผิดชอบ พอโต
ขึ้นมาก็รับผิดชอบตัวเอง การรับผิดชอบก็ตองไดพินิจพิจารณา การพินิจพิจารณาตองหา
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ธรรมเขามาใครครวญทดสอบตัวเอง ผิดถกูชั่วดีประการใด วันหนึ่งตั้งแตตื่นนอนไปนี้
จนกระทั่งถงึหลับเรามีความเคลื่อนไหวไปมาทางกริิยามารยาทการประพฤติตัวอยางไรบาง 
ถาไมดีอยางไรก็แกไขตัวเอง การทําชั่วทําไดการแกไขใหเปนคนดีทําไมแกไมได เราคน
เดียวกันแกไมไดมอียางเหรอ มันก็แกไดคนเรา ตองใหปรับปรุงตัวเองอยางน้ี ไมเชนนั้น
ไมไดนะเหลวแหลกแหวกแนวไปหมด คนมีจํานวนมากเทาไรมีแตความเหลวแหลกแหวก
แนวเต็มแผนดินไทยใชไมได 

ใหมีศีลมีธรรมเปนเครื่องกํากับรักษา ยับยั้งชั่งตัว ส่ิงใดไมดีไมงามอยาพากันทํา ถา
ทําแลวก็มาเสียตัวเอง กระจายไปหาลูกหาหลาน พอแมเปนยังไงลูกก็วิ่งตามพอตามแมเขา 
รองรอยไมดนีั่นละเขามาสวมใหลูกใหหลาน เปนลูกเลวหลานเลวไป เพราะพอแมปูยาตา
ยายโคตรแซพาเลว ลูกเตาหลานเหลนก็เลยเลวไปตาม เพราะฉะนั้นผูเปนหัวหนาเปนพอ
เปนแมจึงควรเปนตัวอยางอันดีของเดก็ นี่การประพฤติตัวเพือ่ความเปนคนดี อะไรไมดี
อยาทําใหเด็กดู ไมดี ทําคนเดียวก็ไมควรเหมือนกัน ใหระมัดระวัง 

เด็กตามรอยของพอของแม ของครูบาอาจารย ของผูใหญนั้นแหละ ผูใหญพาดีเด็ก
ก็ดีไปตาม ผูใหญพาชั่วเด็กก็ชั่ว ถาผูใหญพาเลวเด็กก็เลวไปเลย ทีนี้เลยมีแตคนเลวทั้ง
ประเทศ ใชไมไดนะ หาคนดีหาที่ไหนไมไดใหหาจากตัวเอง เลวกค็ือเรานี่ละ คนนั้นก็เลว
คนนี้ก็เลว รวมคนทั้งประเทศเลวไปหมด แลวจะทํายังไงใหด ีเอา ตางคนตางแก คนนี้ก็แก
ตัวเอง คนนั้นก็แกตัวเอง กด็ีไดทัง้ประเทศคนเรา ไมเชนนั้นจะเสียหาย ขอใหพีน่อง
ทั้งหลายไดคิดไดอานไตรตรอง  

เร่ืองศีลเร่ืองธรรมอยาหางเหินนะ ศีลธรรมนี้เปนเครื่องฝงใจอยางลึกลับ เราตาย
แลวจิตนี้ไมเคยตาย เกิดกี่ภพกี่ชาต ิ แมที่สุดทําความชั่วชาลามกไปตกนรกๆ หมกไหมกี่
กัปกีก่ัลปทกุขขนาดไหนก็ยอมรับวาทุกข แตไมยอมฉิบหายคือใจ ใจดวงนี้ไมเคยมีความ
ฉิบหาย กรรมเปนของอนิจจัง ไมเปลี่ยนชาก็เปลี่ยนเร็ว แมอยูในนรกก็เปลี่ยนขึน้มาได
เพราะส้ินกรรม แลวก็มาพลิกตัวใหมเปนดีขึ้นๆ ก็กลายเปนคนดีขึ้นมาไดถึงนิพพานได 

ใจดวงไมตายนี้แหละถึงนิพพานเปนนิพพานเที่ยง เปนธรรมธาตุไมตาย เรียกวา
ธรรมธาตุไมตาย นิพพานเที่ยง จะลงนรกหมกไหมก็ไมตาย ทุกขขนาดไหนก็ยอมรบัวา
ทุกข แตไมยอมฉิบหายคือใจ เพราะฉะนั้นจึงใหพากันระมัดระวัง เวลานี้โลกชาวพุทธเรานี้
สําคัญมากนะวาตายแลวสูญ เวลามีชีวิตอยูอยากทําอะไรก็ทํา นั่นเปนกิเลสหลอกคนใหจม
ลงไปเรื่อยๆ ถาสูญมนษุยเราและสัตวทั้งหลายมีมาไดยังไง เต็มโลกเต็มสงสารมีแตสัตว
เกิดสัตวตายทั้งนั้นไมมีสัตวสูญ สัตวตัวไหนสูญไมมี จิตนั่นละไมพาใหสูญ ออกจากรางน้ี
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แลวก็ไปเกิดในรางน้ันๆ ไปเกิดรางน้ี ถาทําดีก็ไปทางดี ถาทําชั่วก็ไปทางชั่วเปนอยูอยางนี้
ตลอดไป ทานจึงเรียกวิบากกรรม 

กอนที่จะเคลื่อนยายไปจากรางน้ีก็ตองมีกรรมดีกรรมชั่วติดหัวใจไป ถามกีรรมชั่วก็
พาลงทางต่ํา ถามีกรรมดีก็พาไปทางสูง นี่เปนคําพูดของพระพุทธเจาศาสดาองคเอกสอน
โลกไมผิดพลาด พวกเราอยาทําแตความผิดพลาดลบลางคําสอนของพระพุทธเจา แลว
สรางแตความชั่วชาลามกใสตน ตายนี้แลวจะจมไปตลอดนะ ใหฟงเสียงศาสดาองคเอก 
จอมปราชญคือพระพทุธเจา จอมโงคือพวกเรา ใหฟงเสียง จอมโงใหฟงเสียงจอมปราชญ
บาง อยาอวดรูอวดฉลาดเหนือครูแลวมันจะจม ใหพากันนําไปพินิจพิจารณา 

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอแลว ตั้งแตเราอยูในครอบครัวเหยาเรือน ปฏิบัติ
ตนตามศีลตามธรรมของฆราวาสญาติโยมก็ยังเปนคนดี ถายิ่งออกมาปฏิบัติตนทางเปน
นักบวชดวยแลว ตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบตัิตามศีลตามธรรมไมใหคลาดเคลื่อนแลว 
เร่ืองมรรคผลนิพพานทานเหลานี้แหละจะเปนผูทรงไว เพราะพุทธศาสนานี้เปนตลาดแหง
มรรคผลนิพพาน ไมใชเปนอะไร เปนตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ดีตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่ง
ดีสุดยอด ไมเลยจากหลักธรรมของพระพุทธเจานี้ไปไดเลย ใหพากันตั้งอกตัง้ใจประพฤติ
ปฏิบัติ 

พระเราบวชมาก็ใหตั้งหนาตั้งตาประพฤตปิฏิบัติ อยาเอางานของฆราวาสมาใชใน
พระเรามันขัดแยงกัน มนัขวางหูขวางตาขวางใจ ขวางศาสนาขวางบานขวางเมืองไมใชของ
ดี งานของพระคือการชาํระรักษาศีลของตนใหดี อยาใหดางพรอยทะลุขาดแตอยางไร ถา
ทําใหศีลดางพรอยขาดทะลุ ก็เหมือนกับพระเราทําจีวรขาดสบงขาดนั้นแหละ ขาดนอยก็
มองเห็นนอย ขาดมากเห็นมาก  ขาดไปหมดทัง้ผืนมองเหน็ทั้งหําทั้งควยเลย มองไปไหน
เห็นแตพระปลอยหําปลอยควยดูไมได เพราะศีลขาดก็คือผาขาด นั่น ถารักษาศีลใหดีก็
เหมือนเรามีผาที่ปลอดภยั นุงหมเขาไปนี้ก็ปกปดกําบังสกลกายได 

ความชั่วกเ็อาธรรมเขาชําระสะสางมันก็สะอาด ภายในก็สะอาดจิตใจของเรา 
ภายนอกก็สะอาดดวยความประพฤตหินาที่การงานของพระ อยาใหกาวกายกับเพศแหง
ความเปนนักบวชของตน ไปอยูที่ไหนเย็น พระนี้ไปอยูทีไ่หนเย็น และไมมีใครที่จะไดอสิระ
มากยิ่งกวาพระ ทางบานเมืองเขาใหหมดเลย อนุโลมใหหมด ยกใหพระเขาไมเขามากาว
กาย หนาที่ของพระจะบวชจะเรียนกี่องค จะปฏบิัติบวชไปเทาไร อยูจนกระทั่งวันตายก็ได
ทางบานเมืองเขาไมรบกวน เราจึงใหรูหนาที่ของเรา ประพฤตปิฏิบัติตัวใหเปนพระที่ด ีศีล
ใหบริสุทธิ์ 
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ศีลบริสุทธิ์อยูที่ไหนก็เย็นสบายๆ ยกตัวอยางพระกรรมฐานทานไปอยูในปาในเขา 
ยังไมมธีรรมเปนพื้นเพของใจ มีแตศีลเทานั้นก็อบอุน เวลาไปอยูแตกอนไมเหมือนสมัย
ปจจุบันนี้นะ ไปอยูในปา ปาจริงๆ มีสัตวมีเสือมีเนื้อทุกประเภทเปนอันตรายไดจริงๆ เวลา
ไปอยูในสถานที่เชนนั้นมันหวาดมันกลัว ไมมีอะไรพึ่งกพ็ึ่งศลีของตัวเอง เรามีศีลบริสุทธิ์
แลว พวกสัตวพวกเสือเขาไมมีศีลมากินเราเขาตกนรกเราไปสวรรค เอา ยอมใหมันกนิ มัน
จะกินกี่ตัวยกโคตรยกแซมากินก็ใหมา เราคนเดียวโคตรแซของเราไมปฏิบัติศีลธรรมดวย
ความบริสุทธิ์ เราไปสวรรคคนเดียวเรายังดีกวาเสือตกนรกทัง้โคตรทั้งแซของมัน เสียสละ 
ใจเลยอบอุนนะ อยูดวยความมีศีลบริสุทธิ์ 

ตอจากนั้นจิตมีสมาธิมีความสงบรมเย็นภายในจิตใจ ยิ่งแนนหนามั่นคงเขาเปน
ลําดับลําดา นี่หมายถึงพระนักปฏิบัติ แตกอนมีสัตวมีเสือมากจริงๆ ไมเหมือนทุกวันนี้ ทุก
วันนี้ก็มีแตรูปเสือติดบานติดเรือนอยู เสือจริงๆ ไมคอยมกีนั มีที่เขามาเลี้ยงไวเทานั้นเอง 
แตกอนมอียูทั่วไป กาวไปตรงไหนมสัีตวมีเสือมีเนื้อรายไปหมด ทีนี้มันตองกลัว กลัวก็ตอง
พึ่งศีลพึง่ธรรม เดินจงกรมไมใหคดิออกหาสัตวหาเสือ ใหคิดอยูกับคาํวาพุทโธๆๆ จิต
ไมใหเคลื่อนจากนั้น สติบังคับเอาไว 

จิตเมื่อส่ังสมกําลังดีแลวมีความสงบรมเย็นแนนหนามั่นคงมากขึ้น แมเสือจะรอง
กระห่ึมๆ อยูขางทางจงกรมก็ไมกลัว เพราะจิตใจสั่งสมกําลังแหงธรรมเขามาเต็มหัวใจแลว
ไมกลัวเสือ เสือไมมีธรรม หัวใจเรามีธรรมเสือมากินไดยังไง กินไมได นั่นละจิตใจมีความ
อาจหาญชาญชัย นี่ละผูปฏิบัติจริงๆ อยูในปาทามกลางสัตวเสือเนื้อรายแตไมกลัว เพราะ
ศีลดีธรรมดี ยิ่งมีธรรมหนาแนนมั่นคงเขาเทาไรแลวยิ่งไมกลัวเลย ไปที่ไหนไมกลัว 

เพราะจิตของเราเต็มไปดวยธรรม จิตของเสือไมมธีรรมมันจะมากินเราไดยังไง จิต
ของผูหนึ่งมธีรรมคนหนึ่งไมมธีรรม มันกินไมได จิตมีความแนนหนามั่นคง เสือกระหึ่มๆ 
อยูขางทางเดินจงกรม เดินจงกรมไดอยางสบายๆ ไมไดกลัวเสือ แตกอนเสือไมอดนะ ไม
เหมือนทุกวันนี้ สมัยหลวงตาเที่ยวอยูโนนเรียกวาสัตวเสือเนื้อรายมีอยูโดยสมบูรณ กาวเขา
ไปที่ไหนเตม็ไปดวยสัตวเหลานี้แหละ จึงไดนํามาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง มันกลัวมาก
เทาไร เอา ถาจิตอยูในขัน้แหงความสงบก็ใหบริกรรมคําใดก็ได พทุโธ ธมัโมหรือสังโฆก็ได 
ใหสติติดแนบอยูกับคําบริกรรม ไมใหสงออกไปหาสัตวหาเสือ ถาเรากลัวเสืออยาสงไปหา
เสือ เอาพุทโธเปนหลักใจไว ตอไปเราสั่งสมพุทโธแนนหนามั่นคงเขาๆ จิตใจสงางามขึ้นมา 
สงบเย็นแนนปงไมมกีลัวที่นี่เสือ เดินเขาไปหาเสือไดเลย นูนเห็นไหม 
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ขณะกอนมันกลัวจนตัวสั่น แตขณะหลังนี้จิตมกีําลังทางดานจิตใจจากภาวนาแลว
เดินเขาไปหาเสือไดเลย มันเปนยังไง นั่นละใจมีธรรมไมไดกลัวเสือนะ เดินจงกรมสบายๆ 
เสือกระหึ่มๆ อยูขางทางไมกลัว เพราะธรรมมีในใจแลวไมกลัว สบายๆ ยิ่งจิตมคีวาม
เหนียวแนนมั่นคงทางดานอรรถธรรมไปเทาไรสิ่งเหลานี้ไมกลัวเลย เดินอยูในทามกลาง
อันตรายที่วาสัตววาเสือนั้นแหละ จิตมีความแนนหนามั่นคงขึ้นเปนลําดับ ภาวนาพิจารณา
ไป เอา เบ้ืองตนจิตยังไมไดหลักไดฐานคําบริกรรมอยาปลอยวาง เชนพุทโธๆ อยาใหคิด
ออกไปหาเสือ ใหมีสติตดิอยูกับพทุโธๆ ไมสงออกไปขางนอก จิตส่ังสมกําลังภายในใจแลว
แนนหนามั่นคง หายกลัว เดินไดสบายๆ 

จากน้ันจิตมีความแนนหนามั่นคงเขาไปเปนสมาธิ ยิ่งไมกลัว ถาจิตกาวเขาสู
วิปสสนาพิจารณาเรื่องแยกธาตุแยกขันธ วาเสือเทานั้นแยกธาตุแยกขันธเสือแลว เสือเขามี
อะไรบาง ถาม เขาตางอะไรกับเราจึงไปกลัวเขา ถาวาตา ตาเราก็มี ตาเสือ กลัวตาเขาหรือ
ตาเราก็มีไมเห็นกลัว หูเขา ถาวากลัวหู หูเราก็มีไมเห็นกลัวไปกลัวหูเขาทําไม เอา กลัวเล็บ 
เล็บเรามี ไลกันไปๆ จนกระทั่งที่สุดถึงหางเสือ นี่ละทานพิจารณาทางวิปสสนา พิจารณาไล
เบ้ีย มันกลัวเสือ แยกธาตุแยกขันธของเสือ จากการพิจารณาทางดานปญญา  

ทีนี้พิจารณาไปตรงไหนเราก็มีเหมือนกันกับเสือ ไมเห็นกลัว ไปกลัวเสือทําไม กลัว
เขี้ยวมันเขี้ยวเราก็มี แนะ กลัวเล็บเล็บเราก็มี ไลเขาไป จนกระทั่งถงึหางเสือที่นี่ จนตรอก
นะ เราไมมีหาง เรากลัวหางมันเหรอ อาว ตั้งแตมันยังไมเห็นกลัวหางมัน เราอยูหางไกล
กวากันกลัวมันทําไม แนะแกกันอยางน้ันละ นั่นละทานแยกธาตุแยกขนัธของเสือ ถึงขั้น
วิปสสนา พิจารณาทางวิปสสนา ในขั้นสงบอยูกับความสงบไมออกก็เกิดความกลาหาญ
ขึ้นมา ถึงขัน้วิปสสนาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธของเสือ ธาตุขันธของเสือกับธาตุขันธของ
เรา มันเปนเหมือนกัน ไมเห็นอะไรที่นากลัวกัน ผานไปไดสบายๆ  

จากน้ันมาพอเขาถึงจิตวาง เอาที่นี่พิจารณาวาเสือกําหนดวาเสือพับขึ้นมาเทานั้นดับ
แลว จะแยกธาตุแยกขนัธวาเปนเล็บเปนฟนของเสือไดยังไง พอตัง้ขึ้นมาเปนเสือพับดับ
พรอมๆ นี่จติหลายขั้นนะ จิตเขาถึงขัน้วางแลวกําหนดวาเสือตั้งพับดับพรอม จะไปทันกลัว
ไดยังไง ดับพรอมๆ สุดทายวางไปหมด ไมมีอะไรกลัว สัตวเสืออะไรไมกลัวทั้งน้ันๆ นี่การ
พิจารณาทางดานปญญา ทานพิจารณาของทานอยางน้ัน จนกระทั่งจิตวาง วางแลวไปกลัว
อะไร ไมเห็นมีอะไรจะกลัว 

จากน้ันก็ผานไปๆ ถึงขั้นหลุดพนดวยการพิจารณาธรรมทั้งหลาย โดยอาศัยสิ่ง
ภายนอกเปนหินลับปญญา ปญญาเราพิจารณาตามสิ่งเหลานั้นแหละ แลวเกิดความกลา
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หาญชาญชัย ผานไปไดๆ สุดทายก็หลุดพน ผูปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อ
นิพพาน อยาทําเซอๆ ซาๆ อยาทําทอแทออนแอนักปฏิบัต ิ พระพุทธเจาเปนศาสดาของ
โลกเปนไดทกุพระอาการที่เคล่ือนไหว ไมมีคําวาทอแทออนแอ เหลวไหลโลเลโลกเลก
เหมือนโลก มองดูพระอาการใดมีแตพระอาการของศาสดาเปนตัวอยางไดทั้งน้ันๆ 

เราเปนลูกศิษยของตถาคตใหเปนคนมีความสุขุมคัมภีรภาพ อดทน ควรเปนเปน 
ควรตายตาย ไมตองถอย พิจารณาลงไปๆ กิเลสน่ันละพาใหกลัว กลัวนั้นกลัวนี้ มีแตกิเลส
หลอก ตีกิเลสเขาไปแลวความกลัวหายไปๆ สุดทายความกลัวไมมี อยูในทามกลางเสือก็ไม
กลัวเสือ นั่นละเวลาจิตมันไดผานไปแลวเปนอยางนั้น นี่สอนทานนักปฏิบัติทั้งหลาย เวลานี้
ไมคอยมีเสือแลวแหละ มีแตเขาเลี้ยงไวในกรงเทานั้นเอง แตกอนมเีสือจริงๆ 

เดินจงกรมอยูบางทีมันมานั่งอยูขางทางจงกรมก็มเีสือนะ พระกรรมฐานมีอยูทั่วๆ 
ไป ครูบาอาจารยทานเคยเลาใหฟง เดินจงกรมไปมานี้เสือมานั่งอยูขางๆ ทางจงกรม มอง
ไปเปนเสือ มี หลายองค ทานเดินจงกรมไปเสือมานั่งอยูขางทางจงกรม หางกันประมาณ ๒ 
วา ทางนี้ก็เดินไปๆ ทางนั้นก็นั่งดูอยู มันคงไมทําทานคิดอยางน้ัน ถาหากมันจะทําแลวมัน
จะมานั่งเฝาเราทําไม มันทําแลว แตนี้มันนั่งดูเรา แสดงวามันไมทํา ทานก็เดินของทานไป 
แตเสือนี้อาจจะเปนเสือเทพบันดาลก็ไดนะ 

ครูบาอาจารยทานเคยเลาใหฟงพอเปนคติตัวอยาง ซึ่งเปนความจริงที่ทานเจอพบ
เห็นแลวมาเลาใหฟง บางทีเดินจงกรมมันมานั่งอยูขางทางจงกรม มองไป โถ เสือเปนเสือ
โครงเสียดวย มันไมไดนั่งหมอบ ถานั่งหมอบแลวเปนลักษณะที่จะเอาละนั่น ถาเปนแมวก็
หมอบเพื่อจะตะปบ ถาเสือก็หมอบเพื่อจะกัดละ แตนี้มันนั่งเหมือนหมานั่ง เอาขาพับเอาไว
นั่งเหมือนหมานั่งดู ออ นี่เสือ คนก็เดินจงกรมอยูนี้เสือก็นั่งดูอยูนั้น อยางน้ันก็มี แตอาจจะ
เปนเสือเทพบันดาลก็ได ตามที่ทานเลาใหฟง เดินไปใหกลัวก็ไมกลัว แตขนลุกซูทานวางั้น 
ขนลุก แตกลัวจริงๆ ก็ไมกลัวก็เดินไปอยางงั้นละ 

ทีนี้สําคัญที่ความคิด พอคิดขึ้นวา เออ จะมานั่งเฝานั่งแหงนเฝากันหาอะไร อยาก
ไปหากินที่ไหนก็ไปซี พอคิดอยางนี้ขึ้นมาทางนั้นกระหึ่มขึ้นแลว คําราม เฮอๆ ขึ้นเลย 
เหมือนเทพบันดาลรูความคิดของเรา ทีนี้ทางนี้พลิกความคิดเสียใหม เออ ถาไมไปหาอยู
หากินไมหิวไมโหยจะนั่งเฝาอันตรายใหก็ไมเปนไร ทางนั้นก็เงียบไมวา ทางนี้ก็เดินจงกรม
ไปเรื่อยๆ เขาก็นั่งอยูอยางงั้น นี่เหมือนวาเทพบันดาล ถาคิดไปอยางเหมือนกับวาไลเขา
หนีเขาคํารามขึ้นทันที พอวาใหเขารักษาก็ดี เขาไมวาอะไร เขาก็อยูนั้น เขามาทดลองเฉยๆ 
มีเทานั้นเขาไมมาซ้ําๆ ซากๆ อะไร เสือ ก็อยางน้ีนักภาวนา 
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แตกอนสัตวเสือมีเยอะ ทุกวันนี้ไมคอยมี พูดถงึเร่ืองการภาวนาตองสมบุกสมบัน
สละเปนสละตายจริงๆ บางครั้งที่ควรตาย เอา ตายวางั้นเลย มันกลัวเสืออยูที่ตรงไหนเดิน
บุกเขาไป เวลาเราเดินจงกรมความกลัวมากๆ นี้ มันวาดภาพเสือไปไวทัง้สองขางทาง มีแต
ตัวใหญๆ หมอบอยูสองขางทางจงกรมเรา เปนอยางน้ันก็มนีะ บุกเขาไปหามันไมม ี มีแต
สัญญาอารมณมันหลอกเรา บกุเขาไปไหนก็ไมม ี เดินบุกไปเรื่อยเลยไมมี โอย นี่สัญญา
อารมณมันหลอกเรา นั่น ทานดัดสันดานทานเปนอยางน้ันละนักภาวนา อันนี้ไมเคยมีใคร
เลาใหทานทั้งหลายฟงนะ 

พระกรรมฐานแตกอนสัตวเสือชุกชุมนะ ทุกวันนี้ไมคอยมี ทานมีทานเจอเสมออยาง
นี้ แตไมเคยเห็นเสือกินพระนะ เดินจงกรมอยูนี้เขาคงจะดูอยูก็มี แตไมเห็นทําไม เขาเดนิ
ฉากไปฉากมาเห็นรอยเขาตอนเชา อยางน้ันมี เขาไมเห็นเดินวกวน ถาเดินวกวนพอทาํเขา
จะทํา แตนี้ไมเห็น เดินผานไปผานมาธรรมดาอยางน้ันก็มี นี่ละการฝกหัดภาวนาตองเอา
เปนเอาตายเขาวา ควรกลากลา เอา ควรเปนเปน ควรตายตาย กิเลสมันหมอบตอนนั้นละ 
ถาวากลัวเทาไรยิ่งตัวสั่นเขาไปแลวเทานั้นละ เดี๋ยวก็เผนจากทางจงกรม 

ถาเอาธรรมเขาสูแลว เสือที่ไหน หมอบราบที่ไหน ไปที่ไหนไมเห็นมี มีแตสัญญา
อารมณหลอกเฉยๆ กลับมาเดินจงกรมไดอยางสบายเลย นี่พูดถึงเร่ืองการภาวนาใหนัก
ปฏิบัติทั้งหลายฟง ใหพากันตั้งอกตัง้ใจภาวนา การภาวนานี้เปนสําคัญมากทีเดียว พระเรา
นี้เร่ืองการภาวนาสําคัญมากยิ่งกวางานอื่นใด งานภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา มีสติ
ติดแนบอยูกบัคําบริกรรมหรือจิตของตนที่มีความสงบ หรือสงางามอะไรใหมีสติติดแนบ 
ความเพียรจะติดกันไปตามนั้นแหละ ถาไมเผลอสติความเพียรไมขาด ถาเผลอสตเิมื่อไร
ความเพียรขาดเมื่อนั้น 

ใหตั้งอกตั้งใจแกกิเลสตัณหาอยูภายในใจ แกออกไปๆ กิเลสน้ีจะจางไปๆ จางไปๆ 
เร่ือยๆ จนกระทั่งแกเขาถึงขั้นภูมิของรางกาย พิจารณารางกายหมดทุกสัดทุกสวนอิม่พอ 
หยุดการพิจารณารางกาย อิ่มพอแลว นั่นถึงขั้นอิ่มพอพอ พิจารณารางกายอสุภะอสุภัง 
ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา พิจารณาแลวพิจารณาเลา  พิจารณาไมหยุดไมถอยจนมีความชํานิ
ชํานาญแลวอิ่มตัว ปลอยวางการพิจารณารางกายแลวผานไปไดดวยภูมพิระอนาคามี พอ
รางกายหมดความหมายในการพิจารณาแลว จิตอิ่มตัวแลว นั่นละกามราคะสิ้นไปตรงนั้น 

จากน้ันก็เอาอารมณอันนี้ละเปนอารมณละเอียดฝกซอมเขาไปๆ จิตละเอยีดเขาไป 
ที่เกิดของพระอานาคามีก็มี อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิษฐา ผานเขาไปเรื่อยๆ 
จิตเขาไปสูขั้นละเอียดหมดสกลกายไมมีทางพิจารณา มีอารมณของจติทีเ่กิดขึ้นดับไปทั้งดี



 ๑๑

ทั้งชั่ว ตามตอนเขาไปหาจิตที่มีอวิชชาอยูภายในจิต ตามเขาไป เกิดดีกด็บัชั่วก็ดับ ตามเขา
ไป สุดทายก็มีแตความเกิดความดับของมันไมใชของจริงของจงัอะไร จนกระทั่งเขาถึง
อวิชชา ถอนพรวดขึ้นมาจากหัวใจแลวจิตก็เหมือนฟาดินถลม สวางจาขึ้นมาเลย นั่นละส้ิน
กิเลสแลวจากการภาวนา 

เราทั้งหลายเปนผูบวชมาเพื่อมรรคเพื่อผลใหจําคํานี้ใหดี จิตเมื่อมีความสงบแลวให
พจิารณาทางดานปญญาตามโอกาสอนัควร เวลาเขาสูสมาธิใหเขาสมาธิอยาไปกังวลกับ
ทางดานปญญา เอา อยางไรจิตจะสงบใหเขาเพื่อความสงบไมเปนกังวลกบัทางดานปญญา 
ทีนี้เมื่อจิตสงบไดกําลังวังชาแลว ใหถอนออกจากความสงบเขาสูปญญา พิจารณาแยกธาตุ
แยกขันธอสุภะอสุภัง ทกฺุขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ในรางกายของเรานี้ จนกระทั่งจิตใจเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลาแลวถอยเขามาสูสมาธิเพื่อพกัเอากาํลัง 

เมื่อจิตมีกําลังแลวออกทางดานปญญาอีก พิจารณาอยางเกานั่น แลวตอไปก็คอย
กาวไปๆ นี่ขอสรุปความลงเลย สุดทายหลุดพนไปไดเลยดวยการพิจารณาอยางน้ี รางกาย
เมื่อถึงขั้นหมดสภาพหมด อิม่ตัวแลวหมด จะใหพิจารณาอีกไมยอมพิจารณา เรียกวาอิ่ม
แลว ถาเรารับประทานก็เรียกวารับประทานอิ่มแลวจะรับประทานหาอะไร หวานก็อิ่มคาวก็
อิ่มทกุอยางแลวหยุด นี่รางกายทกุสัดทุกสวนพจิารณาจนชํานิชํานาญช่ําชองทกุอยางแลว
ปลอยวางลง ก็เหลือแตนามธรรมภายในใจที่เกิดจากจิต ตามเขาไปตามตอนเขาไป
พิจารณา เกิดแลวดับดับแลวเกิด แลวก็ไมพนจาก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชานั้นละ
เปนเครื่องหนุนใหเกิดสังขาร สังขารนี้เปนสังขารสมุทัย ตามตอนเขาไปหาอวิชชา 

พอถงึอวิชชาแลวอวิชชาจะถอนพรวดออกมาเลย ปจฺจยา สงฺขารา ไมมีที่นี่ อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารที่เปนสมุทัยหมดโดยสิ้นเชิง เพราะอวิชชาตัวรากเหงาสําคัญมัน
หมดไปแลว ก็มีแตสังขารขันธลวนๆ อยางเชนพระอรหันต พระพุทธเจา พระอรหันต
ความคิดสังขารมี แตเปนขันธลวนๆ ไมมกีิเลสตัณหาเขาเจือปนเหมือนกิเลสอวิชชายัง
ครองตัวอยูเลย ใหพากันตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ เอาใหจริงเอาใหจัง ปฏิบัติใหถึงความพน
ทุกขในปจจบุัน ศาสนาพุทธเรานี้สดๆ รอนๆ ตอมรรคผลนิพพานสําหรับผูปฏิบัติ แตผูไม
ปฏิบัติก็มีแตเหาฟอ ๆ มรรคผลนิพพานไมม ี บาปไมมี บญุไมม ี นรกไมมี สวรรคไมมี 
พรหมโลกไมมี นิพพานไมมี แลวอะไรละมี คือความอยาก อยากอะไร อยากทําชั่ว ทําลง
ไปตายแลวจม พวกนี้จมทั้งนั้นนะ 

ไอพวกที่กลัวบาปกลัวบุญอยูไมทํา ระมัดระวัง ถึงทํากท็ําเหยาะๆ แหยะๆ ไมเต็ม
เม็ดเต็มหนวยเหมือนคนที่ดื้อดานหาญธรรม เหยียบหัวพระพุทธเจาวาบาปไมมีบุญไมมี 



 ๑๒

แลวทําเต็มความตองการของตน ผูนี้จม ใหพากันจําเอานะพี่นองทั้งหลาย คําพูดเหลานี้ไม
มีคําพูดของใครเสมอเหมือนคําพูดพระพุทธเจา วาบาปมีพระพุทธเจาแสดงเอง บุญมี
พระพุทธเจาแสดงเอง นรกมีสวรรคมีเปรตผีประเภทตางๆ มี เปนคําสอนของพระพทุธเจา
ที่เปนจอมปราชญ ไมใชคําสอนของคนโง คนโงนี่มีแตไปหาลบ 

พระพุทธเจาวาบาปมี มนัก็บอกวาบาปไมมี บุญไมมี นรกไมมีสวรรคไมมี พรหม
โลกไมมี นพิพานไมมี เปรตผีไมมี ตายแลวจมไปหาประเภทที่วาไมมีนั่นละ ไปเจอเอาแต
ของไมมีๆ ที่ตนสําคัญเอาไว ของจริงมันไมไดถกูลบ ลบแตความสําคัญเฉยๆ ของจริงมัน
มี บาปบุญนรกสวรรคมี นั่น จะไปเจอเอาอยางน้ันละ ใหพากันระมัดระวังทุกคนๆ วันนี้ก็
ไดฟงเทศนหลวงตาพอประมาณ เสียงก็ออกพอประมาณไมมากนัก แตก็พอไดยินทัว่ถึงกนั 
ใหพากันประพฤติปฏิบัติ 

พุทธศาสนานี้เปนตลาดแหงมรรคผลนิพพานตลาดแหงบุญกุศล ศาสดาองคเอก
เปนผูแสดงไว ใหเชื่อศาสดาถาอยากมีครูมีอาจารย ลูกมีพอมแีมใหเชื่อพอเชื่อแม ลูกมีครู
มีอาจารยใหเชื่อครูอาจารย แลวเราจะคอยผานไปไดเพื่อความสวัสดีปลอดภัยทุกภพทุก
ชาติไป สุดทายก็ถึงพระนพิพานไดเชนเดียวกันหมดนั่นละ 

การแสดงธรรมนี้เห็นวาสมควรแกกาลเวลาและธาตุขันธ จึงขอยุติเพียงเทานี้ ขอ
อํานวยอวยพรใหพี่นองทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจทั่วหนากันเทอญ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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